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Λάμπρος Σακελλαρίου 

Hockenheim, 12.04.2020 
 

 

COVID-19 και Αγορές 

 

Ποιοι κερδίζουν και 

ποιοι χάνουν από την 

κρίση 
 

Abstract: 
 

Σε αυτή την εργασία  προσπάθησα να συνδέσω  τη επίδραση της πανδημίας του κορονοϊου με 

τη μεγάλη εικόνα του συστήματος που ζούμε. Η κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην  

πανδημία και  στο σημερινό παραγωγικό και χρηματιστικό μοντέλο που εδραιώθηκε  με την 

παγκοσμιοποίηση είναι στρατηγικής σημασίας για προσεγγίσεις λύσεων. Προσπαθώ να 

εξηγήσω όσο γίνεται πιο απλά τη σχέση αναμεσά στα μέτρα μιας κυβέρνησης να νεκρώσει τη 

κοινωνική ζωή  και τις επιδράσεις αυτών των μέτρων στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών, 

στο ποιος χάνει και ποιος κερδίζει και γιατί με τη συζήτηση για τη χρηματοδότηση  των 

επιπτώσεων της κρίσης  (eurobonds, coronabonds) φτάνουμε στην καρδιά του προβλήματος που 

δεν είναι τίποτα άλλο παρα ο ανταγωνισμός για την εξουσία, την πολιτική και οικονομική 

κυριαρχία στον πλανήτη. Οι δρόμοι από το „Μένουμε Σπίτι“ μέχρι  την „Παγκοσμιοποίηση“ 

είναι στην ιδία γειτονιά. Η κρίση του κορονοϊου έφερε αυτή τη σχέση μπροστά στην πόρτα μας. 

Ένωσε τη Θάσο με το Wuhan(παραγωγή αγαθών) και το Bangalore (τεχνολογία πληροφοριών) 

όσο κανένα άλλο γεγονός ως τωρα. 

 

Η πανδημία του κορονοϊου έβαλε από τη μια πλευρά μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας 

έναν καθρέφτη για να δείξει τη δεσπόζουσα θέση που, με βάση την τεχνολογία και το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, κατέχει το σημερινό παραγωγικό μοντέλο στον πλανήτη μας.  Από 

τη άλλη πλευρά έδειξε και την αδυναμία των κρατών να επεμβαίνουν αποφασιστικά στον  

τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το  „σύστημα υπεροχής“  των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης.  

Η Δημοκρατία και η δικαιοσύνη που ίσως μπορούν να δουλεύουν και να προστατεύουν τους 

αδύνατους μέσα στα όρια των εθνικών κρατών, αποδείχθηκαν  ανίκανες να προμηθεύσουν τα 

απαραίτητα αγαθά στα  υγειονομικά συστήματα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά Παντού!  

Στρατηγικά μέτρα ενάντια στο „σύστημα“ που έρχονται από την αριστερά μπορεί να 

πληγώνουν το „ιμπεριαλιστικό σύστημα“, δεν αρκούν όμως για το καταστρέψουν. Η 

„στρατηγική μίμηση της καπιταλιστικής παραγωγής“ από τους Κινέζους έφερε σε λίγο 

χρόνο τη δύση σε μια κατάσταση αμηχανίας με την οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Η 

κρίση του κορονοϊου μας έδειξε ότι τα κράτη πρέπει να βγουν από αυτήν την πολιτική 

αμηχανία και να δημιουργήσουν καινούργιους κανόνες για το παιγνίδι ερμηνείας του 

δικαίου και της „παγκόσμιας δικαιοσύνης“, πάνω από τα κράτη, και προς όφελος της 

ανθρωπότητας. 
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Κορονοϊός και Αγορές 
 

Αρκετά παράξενοι καιροί. Όποιος έχει χρήματα στις μέρες μας δεν μπορεί να 

αγοράσει ότι θέλει  και όποιος θέλει να κερδίσει χρήματα έχει ακόμα 

περισσότερες δυσκολίες. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά στην καταστροφή, ο τουρισμός έπεσε στο 

μηδέν και οι μεγάλες πολυεθνικές ζητούν βοήθεια από το κράτος. 

Μηχανισμοί της αγοράς τίθενται εκτός νόμου. Οι  Κινέζοι π.χ. δεν θα 

μπορούν να αγοράσουν γερμανικές εταιρείες που η γερμανική κυβέρνηση τις 

θεωρεί στρατηγικής σημασίας για τη γερμανική οικονομία. Η μεγάλη 

πρόκληση που λόγω της πανδημίας βρίσκεται μπροστά μας είναι από τη 

μια μεριά η προστασία της υγείας των ανθρώπων και από την άλλη η 

σταθεροποίηση της οικονομίας.   

 

Οι μετοχές στις διεθνείς αγορές είχαν σε τόσο μικρό χρόνο την μεγαλύτερη 

πτώση όλων των εποχών, μια κατάσταση που ξεπέρασε και την κρίση του 

1929. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες έπεσαν κατακόρυφα, το MSCI World 

(καταγράφει 1600 εταιρείες σε 23 βιομηχανικές χώρες) έχασε 30% το 

γερμανικό DAX γύρω στο 40%. Οι μόνες χώρες που κρατήθηκαν σε μια πτώση 

των μετοχών γύρω στο -10 έως -20%  ήταν η Κίνα και η Ελβετία.  Η κάρτα που 

ακολουθεί δείχνει αύτη την εξέλιξη τις  τελευταίες εβδομάδες στο 

χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. 

 

 

 

Πτώσεις σε 

σημαντικούς 

δείκτες 

        
  

Η αγορά μετοχών έπαψε σχεδόν να υπάρχει, δεν υπάρχει κάνεις στη αγορά 

που προτιμάει αυτές τις μέρες να επενδύσει σε μετοχές. Μερικά 

χρηματιστήρια έκλεισαν για μερικές ώρες. Πολλοί στη αγορά περιμένουν να 

πέσουν ακόμα οι τιμές για να ξαναρχίσουν την αγορά. 
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Τι οικονομικές επιπτώσεις έχουν τα αναγκαία μέτρα που δρομολογήσαν οι 

κυβερνήσεις για την προφύλαξη εξάπλωσης του κορονοϊου; Ας τα πάρουμε 

με τη σειρά. 

 

 

 

Ο κίνδυνος πληθωριστικών τάσεων στην αγορά 
 

 

Τα μέτρα που δρομολογήθηκαν  από τις κυβερνήσεις είχαν τις ακόλουθες 

συνέπειες: 

  

Γιατί δεν 

λειτουργεί η 

αγορά; 

 Το λιανικό εμπόριο σταμάτησε να  δουλεύει, όλα τα καταστήματα 

είναι κλειστά. 

 Τα χρηματιστήρια έχουν νεκρωθεί. 

 Ο μόνος κλάδος που ανθίζει στις μέρες μας είναι τα online shops αλλά 

και εδώ ο χρόνος αναμονής μέχρι να παραλάβει ο πελάτης το προϊόν 

είναι τεράστιος. Παρ όλα αυτά η Amazon καταγράφει ρεκόρ από νέους 

πελάτες. 

             

 

Πληθωριστικοί 

Κίνδυνοι στον 

ορίζοντα 

 

Στην κρίση  η πλειοψηφία των καταναλωτών που έχει χρήματα δεν μπορεί 

να κάνει τίποτα με τα χρήματα που διαθέτει γιατί οι αγορές έχουν 

απονεκρωθεί. Αυτή η κατάσταση ανεβάζει ταυτόχρονα τον κίνδυνο για μια 

πληθωριστική εξέλιξη. Οι λόγοι είναι εμφανείς:   

 

 Η παραγωγή σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό. Πολλά εργοστάσια 

έκλεισαν. 

  Οι καταναλωτές εκτός από τα βασικά είδη διατροφής δεν μπορούν να 

αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες όπως σε μια κανονική  κατάσταση 

λειτουργίας της αγοράς 

 Ο κόσμος κάθεται στο σπίτι και κατά συνέπεια η κατανάλωση 

περιορίζεται στο μίνιμουμ. 

 

Πληθωρισμό έχουμε όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. 

Όταν σταματήσει το lockdown το μεγάλο ζήτημα είναι κατά πόσο η 

παραγωγή  θα καταφέρει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να ικανοποιήσει τη 

ζήτηση. Τα κλειστά εργοστάσια χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα έως 

ότου έρθουν στο κανονικό ρυθμό παραγωγής. Η παγκοσμιοποίηση της 

παραγωγής επηρεάζει σημαντικά τον βαθμό αντίδρασης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας για την οποία αναμένονται τους πρώτους μήνες επίσης αρκετές 

διακυμάνσεις. Εάν πέσουμε σε ένα παρόμοιο „σοκ προσφοράς“ τότε   θα 

ανεβεί ο κίνδυνος των πληθωριστικών τάσεων στη αγορά. Αυτός είναι και ο 

λόγος που οι δημοσιονομικές πολιτικές στην EE επικεντρώθηκαν εκτός των 

άλλων και στην επείγουσα ανάγκη ανόρθωσης της οικονομίας μετα το 

lockdown. 
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Οι κερδισμένοι 

του Κορονοϊου 

 

Οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις 
 

Η πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μικρά ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, κουρεία, κρεοπωλεία κτλ.  δεν έχουν έναν ικανοποιητικό βαθμό 

κεφαλαιοποίησης(μαξιλάρι)  και σε πολλές χώρες ούτε καν πρόσβαση στο 

τραπεζικό σύστημα. Αυτές οι εταιρείες δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις τους και πολλές θα οδηγηθούν στην χρεωκοπία. 

 

Κερδισμένοι θα βγουν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στον τομέα του 

online  εμπορίου, της υψηλής τεχνολογίας και του τουρισμού. Εταιρείες όπως 

η Amazon, η booking.com αλλά και οι γίγαντες στην Information 

Τechnology(Google, Facebook, IBM κτλ.) θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της 

κρίσης. Μακροπρόθεσμα αυτές οι εταιρείες θα κυριαρχήσουν τις αγορές και 

θα καταβροχθίσουν το μεγαλύτερο μέρος από τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις στον τομέα τους.   Εκτός των οικονομικών επιπτώσεων έχουμε 

εδώ και κάτι άλλο. Οι καταναλωτές αλλάζουν συνήθειες,  όλο και 

περισσότεροι έμαθαν στις μέρες της κρίσης την χρήση της τεχνολογίας στην 

επικοινωνία αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει το online shopping. Μια 

έρευνα στη Γερμανία σχετικά με τις αλλαγές στην καταναλωτική 

συμπεριφορά των πελατών έφερε τα ακόλουθα αποτελέσματα. 

 

Αλλαγή της 

καταναλωτικής 

συμπεριφοράς 

 

          
 

Καινοτομία και 

Κορονοϊος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η τηλεργασία και το κλείσιμο στο σπίτι αλλάξει και το επικοινωνιακό δείγμα 

συμπεριφοράς των ανθρώπων. Μέχρι πριν λίγα χρόνια  περιοριζόταν οι video 

conferences μόνο στο επαγγελματικό τομέα με επαγγελματικό εξοπλισμό 

από εταιρείες όπως π.χ. η  CISCO ή η Huawei ο οποίος  στοίχιζε χιλιάδες Ευρώ. 

Τώρα βλέπουμε να ανθίζει όχι μόνο το Skype, Whatsapp κτλ. αλλά και πιο 

αποδοτικά εργαλεία όπως π.χ. η Software της εταιρείας ZOOM που 

κατάκτησε τις μάζες τις τελευταίες εβδομάδες. Όποιος ασχολήθηκε με 

software σαν αυτή της  Zoom στη τηλεργασία, στη διδασκαλία των παιδιών 

από το σπίτι έως και τις συζητήσεις και video conferences ανάμεσα από 

παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια  δεν θα γυρίσει εύκολα πίσω στις παλιές 

συνήθειες επικοινωνίας. Ακόμα και μεγάλες εταιρείες θα σκεφτούν πως θα 

βελτιώσουν τα έξοδα τους στο μέλλον με την ενσωμάτωση της τηλεργασίας 
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AMAZON: 

100 δις σε 4 

εβδομάδες   

στο παραγωγικό προτσές.   Όλες οι εταιρείες που συνδέονται με αυτόν τον 

τομέα από το λογισμικό έως τις εταιρείες τηλεπικοινωνίας θα είναι οι 

κερδισμένοι από την πανδημία. 

 

 

Τα κλειστά καταστήματα, οι άδειες πόλεις οδήγησαν την AMAZON σε 

λιγότερο από ένα μηνά σε μια αύξηση της αξίας της εταιρείας κατά 100 δις $. 

Εδώ δεν μιλούμε μόνο για ONLINE shopping αλλά και τα κέρδη που έχει η 

επιχείρηση από της ενοικίαση της υπολογιστικής δύναμης στο cloud business1 

όπως και τις προσφορές της στον streaming τομεα, με φιλμ και παρόμοιες 

υπηρεσίες του τμήματος  Amazon Prime. Άσχετα εάν μένεις στη Θάσο, το 

Παρίσι ή το Βερολίνο οι υπηρεσίες είναι ίδιες.   H Chewy (διανομέας 

ζωοτροφών που προήλθε από την Amazon), είναι μια άλλη εταιρεία που 

διπλασίασε με το Online Shopping σχεδόν στην ίδια περίοδο την αξία της στο 

χρηματιστήριο. Η επόμενη κάρτα δείχνει την εξέλιξή των μετοχών από την 

Amazon και Chewy τις τελευταίες τέσσερεις εβδομάδες. 

 
 

Αύξηση των 

μετοχών σε 4 

εβδομάδες  
 
 
 

AMAZON +28% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chewy +91,03% 

              
 
 

Οι Γερμανοί 

χριστιανο-

δημοκράτες 

απαιτούν 

μεγαλύτερη 

φορολογία της 

AMAZON 
 
 

 

H παρούσα δυσλειτουργία των αγορών οδήγησε ακόμα και την 

CDU(Γερμανικό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα) να απαιτεί αλλαγή της 

φορολογικής νομοθεσίας στο online shopping. H Amazon, αλλά όχι μόνο, 

πραγματοποιεί τεράστια κέρδη στην Ευρώπη χωρίς να πληρώνει φόρους. Στις 

μέρες της κρίσης βλέπει κανείς στις  νεκρές πόλεις της Γερμανίας  συχνά στις 

βιτρίνες πινακίδες με την παράκληση να μην αγοράζουν οι πελάτες στα 

online κανάλια(Amazon κτλ.) αλλά να περιμένουν έως ότου ανοίξουν τα 

καταστήματα. Αξιέπαινες ενέργειες αλλά ο αγώνας σε αυτό το μέτωπο  είναι 

χαμένος, οι πόλεις και τα shopping center του μέλλοντος θα έχουν μια τελείως 

διαφορετική εικόνα από τη σημερινή.  

                                                           
1 H AMAZON εκτός των άλλων ενεργειών προσφέρει/ενοικιάζει υπολογιστική δύναμη και λογισμικό 
αποθήκευσης δεδομένων(υπολογιστικό νέφος ή cloud computing). Έτσι είναι σε ανταγωνισμό και με 
κλασσικές εταιρείες στον τομέα αυτόν όπως οι ΙΒΜ ή Hewlett Packard 
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Τουρισμός: 

Τσουνάμι 

συγκέντρωσης 

των μικρών 

στους μεγάλους 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FED και 

Ευρωπαϊκή 

Κεντρική 

Τράπεζα 
 
 

Είναι το crash 

στις αγορές μια 

επιθυμητή 

παράμετρος; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στον τομέα του τουρισμού παρατηρούμε παρόμοιες καταστάσεις. Όπως 

σημειώθηκε και σε άλλη θέση αναμένεται ένα τεράστιο κύμα συγκέντρωσης 

των τουριστικών υπηρεσιών στους gatekeeper της αγοράς. Πολλά μικρά 

ταξιδιωτικά γραφεία δεν θα επιζήσουν λόγω έλλειψης ρευστότητας. 

Μακροπρόθεσμα κερδισμένοι από την κρίση θα βρουν οι γίγαντες της αγοράς 

όπως TUI, booking.com κτλ. H TUI έχει ήδη εξασφαλίσει από τη γερμανική 

κυβέρνηση ένα δάνειο από 1,8 δις €. Ενώ κλείνουν τα σύνορα, η Ursula von 

der Leyen συμβουλεύει το κόσμο να μη κάνει κρατήσεις για το καλοκαίρι του 

2020,  ενώ τα αεροπλάνα μένουν στο έδαφος οι κρατήσεις στον τουρισμό για 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αυξάνονται. Υπάρχει βέβαια μια τάση να 

αλλάζουν οι προορισμοί, π.χ. οι κρατήσεις στα σκάφη πολυτελείας είναι ήδη 

για πρώτη φορά  στη βόρεια θάλασσα περισσότερες από τη Μεσόγειο (Πηγή: 

ZiZoo Magazin, Μάρτιος 2020). Αυτό που είναι ίσως για τη Θάσο σημαντικό 

είναι το εξής: Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι ο προορισμός υψηλής 

ποιότητας είναι πιο ανθεκτικός σε περιόδους κρίσης της τουριστικής αγοράς.   

 

Εκτός από τους πολλούς μικρούς και μεσαίους στον τουρισμό φαίνεται ότι  

και εταιρείες μεγάλου μεγέθους  να πλήττονται άμεσα από την Corona-κρίση. 

Trivago und Expedia υποφέρουν λόγω των πολύ φτηνότερων προσφορών από 

τους μεγαλύτερους της αγοράς και οδηγούνται στους επόμενους μήνες σε 

μεγάλα προβλήματα ρευστότητας. Αλλά και ανάμεσα στα ξενοδοχεία και 

τους tour operators έχει ήδη ξεσπάσει ένας εντατικός πόλεμος τιμών.  

 

 

 

Ο Ρόλος των Τραπεζών 

 
 

Ένα άλλο  σοβαρό ερώτημα είναι εδώ ο ρόλος που θα παίξουν οι κεντρικές 

τράπεζές όπως η ΕΚΤ(Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και η Αμερικανική FED. 

Τι παρατηρούμε εδώ τα τελευταία χρόνια; 

 

Το χρηματιστήριο και η πραγματική οικονομία τράβηξαν τα τελευταία 

χρόνια τελείως διαφορετικούς δρόμους. Η ανεξαρτητοποίηση τους εγκυμονεί 

μεγάλους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία. Πολλοί αναλυτές στη 

αγορά μιλούν ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα έφτασε στο limit των 

δυνατότητων του. Το ανησυχητικό στη υπόθεση είναι περίπου τέλος του 2018 

τα smart money (θεσμικοί επενδυτές, κεντρικές τράπεζες, funds και άλλοι 

finnacial professionals )   απέσυραν μεγάλα κεφάλαια από τις  αγορές. Η άνοδος 

του χρηματιστήριου τα τελευταία δυο χρόνια προήλθε κατ’ εξοχήν από τους 

μικρούς και μεσαίους επενδυτές. 

 

Πολλοί αναλυτές  ισχυρίζονται ότι ένα crash είναι επιθυμητό και οι τράπεζες 

δεν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να το σταματήσουν. Που στηρίζονται αυτές οι 

εικασίες; Στο ρόλο του Plunge Protection Team (PPT) στην παρούσα κρίση. Στις 
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President’s 

Working Group 

on financial 

services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona ως 

αφορμή για ένα  

„reset“ του 

χρηματο-

πιστωτικού 

συστήματος; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποιος έχει 

πρόσβαση στις 

Τράπεζες; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανακατανομή 

Περιουσιακών 

στοιχείων από 

κάτω προς τα 

πάνω 
 
 

18.03.1988 ο Roland Reagan ίδρυσε το λεγόμενο Plunge Protection Team ή 

President’s Working Group on Financial Markets με την επίσημη ονομασία του. 

Ποια είναι η λειτουργία του; Στην ουσία πολύ απλή: Όταν διαπιστώνονται 

αναταραχές στα χρηματιστήρια οι διευθυντές των συστημικών τραπεζών της 

Αμερικής και η FED συναντιούνται για να σταθεροποιήσουν τις αγορές. Το 

πιο απλό που κάνουν είναι όταν κατεβάσει η FED τους τόκους  οι συστημικές 

τράπεζες να αγοράσουν μεγάλα πακέτα μετοχών για να αναζωπυρωθεί η 

αγορά. Οι υπόλοιποι επενδυτές βλέπουν ότι ανεβαίνουν οι μετοχές και 

συνεχίζουν να αγοράζουν και αυτοί. Όλοι οι δείκτες πάνε προς τα πάνω, οι 

παγκόσμιες αγορές  σταθεροποιούνται. 

 

Το ίδια διαδικασία έγινε και με την corona κρίση. Η FED έριξε μια κανονιά 

στον αέρα, κατέβασε τους τόκους στο μηδέν αλλά οι τράπεζές σε αντίθεση με 

τις προσδοκίες δεν αγοράσαν μετοχές στον αναμενόμενο βαθμό.  Εδώ 

γεννιέται εύλογα η υπόνοια ότι οι  τράπεζες παίρνουν  την corana-κριση 

σαν αφορμή για να ξεκαθαρίσουν τις αγορές από υπερτιμολογημένους 

τίτλους και να προχωρήσουν προς ένα “reset“  του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος . Αυτό βέβαια δείχνει και τις εσωτερικές διαμάχες στο 

αμερικανικό κεφάλαιο. Ο Trump φυσικά δεν είναι οπαδός αυτής της τακτικής 

γιατί θέλει απλά σταθερότητα και την επανεκλογή του στο τέλος του χρόνου.   

Αλλά ας δούμε που βρισκόμαστε τωρα; 

  

 Γεγονός είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες στη Ευρώπη και Αμερική 

πλημμύρησαν την αγορά με φρέσκο χρήμα. Εδώ πρέπει βέβαια να 

σημειωθεί  ότι δεν έχουν όλοι οι παίκτες της αγοράς  τις ίδιες 

πιθανότητες πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα. 

 Οι μικροί και μεσαίοι με περιορισμένη πρόσβαση στο τραπεζικό 

σύστημα χρειάζονται ρευστότητα διότι λόγω των μέτρων  

σταμάτησαν όλες οι ενέργειες τους στην αγορά που τους φέρνουν  

τζίρο. Για αυτό το λόγο αναγκάζονται και θα αναγκασθούν στο 

μέλλον να πουλήσουν όλες ή μέρος από τις αξίες τους για να 

αποκτήσουν ρευστότητα. 

 Ποιος θα αγοράζει; Όποιος έχει ρευστό ή και πρόσβαση στις τράπεζες 

για να παίρνει δάνεια. Στη Ελλάδα είναι αυτό πολύ 

χαρακτηριστικό φαινόμενο. Η μεγάλη πλειοψηφία των 

μικροεπαγγελματιών δεν έχει πρόσβαση στις τράπεζες και η 

κυβέρνηση Μητσοτάκη βοηθάει ως επί το πλείστον τους μεγάλους 

ομίλους. Δεν προμηνύονται εδώ ευχάριστα αποτελέσματα. 

 

Αυτή η κατάσταση φαίνεται να μας οδηγεί στα επόμενα χρόνια σε μια μαζική 

ανακατανομή των περιουσιακών στοιχείων από τους μικρούς και μεσαίους 

προς τους μεγάλους. Οι πολυεθνικές για τους λόγους που αναφέραμε θα 

αυξήσουν κατά μεγάλο βαθμό τον αριθμό των πελατών τους. Οι μικρές 

επιχειρήσεις δεν μπορούν στο λιανικό εμπόριο να στήσουν εύκολα „inventory 

control systems“ για να συνδεθούν αποτελεσματικά στο online shopping 

προτσές , το ίδιο ισχύει και για μικρά γραφεία ταξιδιών κτλ.  Amazon & 

booking.com είναι πολύ μπροστά και σε συνεργασία με τους γίγαντες στην 

Information Technology θα κυριαρχήσουν τις αγορές.  
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Αναδιοργάνωση 

του χρέους; 
 
 
 
 
 
 

Επιπλέον  το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα έχει κάτω από αυτές τις 

προϋποθέσεις ένα εύκολο παιγνίδι όσον αφορά έναν  καινούργιο 

προσανατολισμό της οικονομίας χωρίς ρευστό χρήμα,  πράγμα που 

βελτιώνει δραματικά τους μηχανισμούς ελέγχου των συναλλαγών. Όσο 

μειώνονται οι κινήσεις με cash τόσο πιο δύσκολα επιβιώνουν οι μικροί 

επαγγελματίες. 

 

Πριν προχωρήσουμε σε σκέψεις για μια αναδιοργάνωση του χρέους πρέπει 

πρώτα να συνειδητοποιήσουμε ότι σύμφωνα με το Institute of International 

Finance το παγκόσμιο χρέος πριν το ξέσπασμα της επιδημίας του Κορονοϊου 

ήταν 322% του παγκοσμίου ακαθάριστου εισοδήματος ( στην Ελλάδα έχουμε 

„μόνο“ γύρω στο 182% του ΑΕΠ). Η πολιτική  στις ΗΠΑ αλλά και στην ΕΕ για 

τη καταπολέμηση της πανδημίας  στηρίζεται στον επιπλέον δανεισμό. Αυτός 

ο δανεισμός ραγίζει τα θεμέλια πάνω στα οποία κτίζουν οι μικροί και 

μεσαίοι επιχειρηματίες το οικοδόμημα τους. Τα χρέη των κρατών με τα 

καινούργια μέτρα που πάρθηκαν στη ΕΕ και στις ΗΠΑ  βαδίζουν  πάνω από 

κάθε ρεαλιστική προσέγγιση αποπληρωμής. Βοηθούν όμως την 

κατάσταση ανακατανομής του πλούτου από κάτω προς τα πάνω. Η 

ανάγκη αυτής της ανακατανομής έρχεται πιο κοντά και  γίνεται όλο και πιο 

ρεαλιστική. Όταν μιλούμε για κούρεμα του χρέους δεν εννοούμαι τίποτα 

άλλο από το πείσουμε τους δανειστές (Τράπεζες, Ασφάλειες, asset 

management εταιρείες, Funds κτλ.) ότι η πιθανότητα να πάρουν πίσω τα 

χρήματα τους είναι  μικρή. Όσο πιο σταθερή είναι μια οικονομία τόσο πιο 

σίγουρο είναι να μείνουμε στο status quo, δηλ. να συνεχίσουμε χωρίς 

κούρεμα. Εδώ βλέπουμε και τις συμμαχίες κρατών και δανειστών ενάντια στο 

κούρεμα. Αυτή είναι και η πηγή της διαμάχης στην ΕΕ με eurobonds ή 

coranabonds. Eurobonds σημαίνει τάση προς ακριβότερα δάνεια για τις 

ισχυρές οικονομίες και φτηνότερα δάνεια για τις αδύνατες. Η  μείωση της 

αξιοπιστίας των κρατών απέναντι στις αγορές είναι ένα πράγμα που οδηγεί 

στην αύξηση της πιθανότητας κουρέματος του χρέους. Αλλά κανείς δεν 

θέλει να κουρέψει τα δικά του τα λεφτά. Οι δανειστές σήμερα (τράπεζες, 

asset management εταιρείες όπως η Βlackrock, κτλ.) δεν έχουν πατρίδα, 

βοηθούν και συμμαχούν με εκείνα τα κράτη   που εξυπηρετούν καλύτερα τα 

συμφέροντα τους. Οι Βόρειοι θα τραβήξουν αυτή τη γραμμή της Blackrock 

και των τραπεζών όσο αντέξουν γιατί είναι αυτοί, όπως και οι  πλούσιοι 

του νότου, που  κρατούν τα ομόλογα στα χέρια τους  και θα είναι οι 

μεγάλοι χαμένοι ενός κουρέματος.  

 

 Εάν κουρευτεί ένα μέρος του χρέους θα βοηθήσει τουλάχιστον τα κράτη να 

ξεπληρώσουν τα υπόλοιπα αλλά θα βοηθήσουν και τους δανειστές να 

πάρουν τα υπόλοιπα  πίσω. Το ποτέ θα έρθει αυτή η στιγμή κάνεις δεν μπορεί 

να το προβλέψει. Αλλά κάποτε θα έρθει για να ξεκαθαρίσουμε το χάος που 

δημιουργήσαμε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Προϋπόθεση για τους 

δανειστές να αρχίσουμε από την αρχή είναι  να μεταβιβάσουν όσο γίνεται 

ένα μεγάλο μέρος του πλούτου από κάτω προς τα πάνω.  Μόνο τότε έχει 

για αυτούς ένα κούρεμα νόημα.  Η πανδημία θα αναζωογονήσει την πολιτική 

συζήτηση και θα επιταχύνει τις προσπάθειες ανεύρεσης μιας λύσης. 
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Πηγές,  Status 10.04.2020 

 

https://www.iif.com/Portals/0/Files/content/Global%20Debt%20Monitor_January2

020_vf.pdf 

 

https://www.test.de/Boersenturbulenz-Aktienmaerkte-sacken-ab-was-jetzt-zu-

tun-ist-5585045-0/ 

 

https://www.deraktionaer.de/artikel/medien-ittk-technologie/morgan-stanley-

das-sind-die-gewinner-und-verlierer-der-coronakrise-20199147.html 

 

https://www.fr.de/meinung/corona-krise-amazon-steuern-milliarden-

gerechtigkeit-wirtschaft-13636841.html 

 

https://brilon-totallokal.de/2020/04/09/christdemokraten-im-europaeischen-

parlament-fordern-corona/ 

 

https://www.investopedia.com/terms/s/smart-money.asp 

 

https://www.rubikon.news/rubrik/1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gf4y0HoEkCU&feature=youtu.be 

 

https://www.presseportal.de/pm/143373/4567023 

 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=59569 
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